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1.ระบบรับสมัครนักศกึษาออนไลน ์
เป็นระบบที่เปิดบริการใหน้ักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปท่ีสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สามารถติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ และท ารายการ
สมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบบริการออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

2.เริ่มต้นใช้งานระบบ 
เรียกใช้ระบบรับสมัครเข้าศึกษาออนไลน์ ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เช่ือมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัยฯและ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด Location หรือ Net siteในโปรแกรม Internet Explorer
ไปท่ี URL ทีม่หาวิทยาลัยฯ ก าหนด แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะแสดงหน้าจอระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 หน้าจอหลักระบบรับสมคัรนักศึกษาออนไลน ์

 
จากหน้าจอ  ด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ช่ันต่างๆ ในการใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย  ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 

เข้าสู่ระบบ และหลักสูตรที่รับสมัครและด้านขวามือแสดงข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 

แสดงประกาศเกี่ยวกับงานรับสมัคร ซ่ึง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) 
โดยใช้เมาส์คลิกที่หัวข้อประกาศแต่ละ
เร่ือง 

เมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่
สามารถใช้งานได้ 
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2.1   การตรวจสอบหลักสูตร/โครงการ/สาขาที่เปิดรับสมัคร 

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร/โครงการ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ดังนี ้

วิธีใช้งาน 

1. คลิกท่ี เมนู “หลักสูตรที่รับสมัคร” ด้านซ้ายมือของหน้าจอ จากนั้น 

 
 

รูปที่ 2 หน้าจอหลักสูตรที่รับสมัคร 

2. เลือกประเภท และสาขาท่ีสนใจสมัครเข้าศึกษา เพื่อศึกษาคุณสมบตัิของการสมัคร ตลอดจนรายละเอียด
อื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจดัเตรียมไว้เลือกประเภทการศึกษา ที่ต้องการสมัคร ท่านจะสามารถสมัครสอบได้ 
ภายในช่วงวันท่ีเปิดรับสมัครเท่านัน้ 

3. ตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตร/โครงการ/สาขาวิชาที่สนใจสมัครเข้าศึกษา โดยคลิกที่ช่ือสาขาวิชาที่ต้องการ
สมัครเข้าศึกษา  ระบบจะแสดงข้อมูลเง่ือนไขการรับเข้าศึกษา แต่ละหลักสูตร/โครงการ/สาขาวิชาดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   คลิกที่น่ีเพ่ือตรวจสอบข้อมลูหลกัสตูร/
โครงการ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมคัร 
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รูปที่ 3 หน้าจอแสดงสาขาท่ีเปิดรับสมัคร 

 

2. เลือกประเภทโครงการที่ต้องการ
ตรวจสอบการเปิดรับสมคัร  

3.คลิกเคร่ืองหมาย + 

เพ่ือแสดงรายละเอียด 
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2.2 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 

 ผู้ทีส่ามารถท ารายการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ได้
นั้น ต้องท าการลงทะเบียนผู้สมัคร เพื่อก าหนดรหัสประจ าตัว และรหัสผ่านส าหรับการ Login เข้าใช้งานระบบรับสมัคร
นักศึกษาออนไลน์ ดังนี้ 

วิธีใช้งาน 

1. เลือกรายการที่เมนหูลัก คลิกเมนู “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” 
2. ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับลงทะเบียนผู้สมคัร ท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

 
 

 
 

      
รูปที่ 5 หน้าจอลงทะเบียนผู้สมัคร 

 
3. เมื่อลงทะเบยีนส าเร็จ ระบบจะเขา้สู่หน้าจอส าหรับการสมัครต่อไป หรือสามารถเข้าสู่ระบบรับ

สมัครไดต้ามรายละเอียดในหัวข้อ 2.3 
 

 
 
 

เมื่อบันทึกข้อมูลประวัติตามที่ระบบ
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม 
[ลงทะเบียน] 
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2.3เข้าสู่ระบบ 

2.3.1 Login เข้าใช้งานระบบ 

วิธีใช้งาน 

1. คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” จากเมนหูลัก  
2. ระบบจะแสดงหน้าจอ ส าหรับระบุรหัสเข้าใช้งานระบบ (เลขท่ีบัตรประชาชน) และรหสัผ่าน 

(เลขท่ีบัตรประชาชน) 

                                
 
 

  
รูปที่ 6 หน้าจอระบุรหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน 

3. หากระบรุหัสประจ าตัวและรหสัผา่นถูกต้อง จะเข้าสูร่ะบบรบัสมคัรนักศึกษาออนไลน์ได้ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 แสดงหน้าจอเมื่อ Login เข้าระบบรับสมัครนักศกึษาออนไลน์ส าเร็จ 

 

 

 

คลิก เม่ือลืมรหสัผ่าน 

ชื่อ-นามสกลุ ผู้สมคัร 

เมนกูารใช้งาน 
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4. กรณลีืมรหัสผ่าน สามารถคลิก “ลมืรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่” จากรูปที่ 6 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุข้อมลู เลขท่ีบัตรประชาชน และ วันเดอืนปีเกิด 

 
ระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน 

 

 
ก าหนดรหสัผ่านและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง จากนั้นคลิก “PROCESS” 

รูปที่ 8 หน้าจอก าหนดรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่ 

2.3.2 เปลี่ยนรหัสผ่าน  

วิธีใช้งาน 

1.  ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนรหสัผ่านได้โดย คลิกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” จากเมนูหลัก  
2. ระบุ รหสัผ่านเดมิ  รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่านใหม ่จากนั้นคลิกปุ่ม [เปลี่ยนรหัสผ่าน] 

 
          รูปที่ 9 หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน 

2.3.3 สมัครเข้าศึกษาต่อ 

วิธีใช้งาน 

1. เมื่อเข้าสูร่ะบบส าเร็จ คลิกเมนู “สมัครเข้าศึกษาต่อ” จากเมนูหลัก  
2. เลือกระดับการศึกษา หลักสูตร และประเภทการสมัคร จากนั้นคลิกปุ่ม [Next] 
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รูปที่ 10 หน้าจอสมัครเข้าศึกษาต่อ 
 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอเง่ือนไขการรับสมคัร คลิกปุม่ [ยอมรับ] 

 
                          รูปที่ 11 หน้าจอแสดงเง่ือนไขการสมัคร 

 
4. บันทึกข้อมูลประวตัิ (เพิ่มเตมิ)  จากนั้นคลิกปุ่ม [หน้าต่อไป] 
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รูปที่ 12 หน้าจอบันทึกประวัติ 

 
5. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอส าหรับเลือกหลักสตูรที่ต้องการสมัคร 
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1. คลิก เครื่องหมาย  หน้าหลักสูตรที่ต้องการสมัคร 

 
 

 

2. หลักสตูรที่เลือกจะแสดงรายการดา้นบนของหน้าจอ คลิก ลบ กรณตี้องการเปลีย่นหลักสูตร
ที่สมัคร กรณีพบปญัหาที่ท าให้ไมส่ามารถยืนยันการสมคัรได้ แล้วท าการเลือกหลักสูตรใหม่ 
หรือ คลิกปุ่ม ยนืยัน เพื่อสมัครเรยีนในหลักสตูรดังกล่าว 

 
 

สามารถคลิก ลบ ในกรณีต้องการ
เปลี่ยนหลักสูตรที่สมัคร ก่อน
ยืนยันการสมัคร 

คลิกปุ่ม [ยืนยัน] เพื่อยืนยันการสมัคร 

คลิก   เลือกหลักสูตรที่
ต้องการสมัคร และสามารถ 
คลิก  เพื่อตรวจสอบ
เง่ือนไขการรับเข้าศึกษาของ
หลักสูตรนั้น ๆ  
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3. เมื่อคลิก “ยืนยนั” ระบบจะแสดงหน้าจอผลการสมัคร  โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการ
สมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าสมัครได ้ ผู้สมคัรสามารถคลิก ยกเลิก เพื่อ
ยกเลิกการสมคัรเข้าศึกษาได้ในกรณีที่ยังไม่ช าระเงินเท่าน้ัน 

 
 
 

 
 
ตัวอย่างใบแจ้งการช าระเงินค่าสมคัร สามารถน าไปช าระเงินได้ที่ธนาคารที่ปรากฏในใบแจ้ง
ช าระเงิน หรือเคานเ์ตอร์การเงินมหาวิทยาลัยฯ  

 

 

พิมพ์ใบแจ้งยอดการ
ช าระเงินค่าสมัคร 

คลิก ยกเลิก หากต้องการ
ยกเลิกการสมัคร 
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หมายเหตุ ขั้นตอนการสมัครเข้าศกึษา เสร็จสิ้นสมบูรณ์  เมื่อผูส้มัครด าเนินการช าระเงินเรียบร้อยแลว้ 

4. สามารถพิมพ์ใบสมัครเข้าศึกษา โดยคลิก พิมพ์ใบสมัครเข้าศึกษา 

5. ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารการสมัคร เช่น ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาสอบ
ข้อเขียน วันประกาศผลสอบข้อเขียน วันเวลาสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 
วันท่ีรับรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ เป็นต้น ได้ทาง Web Site รับสมัครออนไลน์  

                      รูปที่ 13 แสดงขั้นตอนการสมัคร 

2.3.4 ตรวจสอบผลการสมัคร และวันเวลาสอบ 

ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบผลการสมัคร วันเวลาสอบ และพิมพ์ใบสมคัรได้ทางระบบรบัสมคัรของ
มหาวิทยาลยั (2-3 วันหลังจากช าระเงินผ่านธนาคาร) แล้ว  

วิธีใช้งาน 

1. ผู้สมคัรสามารถ คลิกเมนู “ผลการสมัคร”  
2. ตรวจสอบผลการสมัคร สถานะการสมัคร รายวิชาสอบวันเวลาสอบ และพิมพ์สมัครเข้าศึกษาได ้

 
 
 
 

 
รูปที่ 14 หน้าจอผลการสมัครเขา้ศึกษา 

   

3. หลังจากผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อบแล้ว (กรณีช ำระผ่ำนธนำคำรรอประมำณ 2-3 วัน หลังจำกช ำระ
เงินท่ีธนำคำร) ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบผลการสมัคร เช่น รหัสประจ าตัว สาขาท่ีสมัคร สถานะการ
สมัคร วิชาวันเวลาและห้องสอบ และเรียกพิมพ์เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาได้ ดังน้ี 
 

 3.1 

3.1 

3.1 

3.2 
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3.1 ตรวจสอบ รหัสประจ าตัวผู้สมัคร  สาขาท่ีสมัคร สถานะการสมัคร และวิชาสอบ วันเวลาและห้องสอบ ได้ 
3.2 คลิก  เพื่อบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวเพิ่มเติม 

 
รูปที่ 15 หน้าจอบันทึกแก้ไขข้อมูลผู้สมัครเพ่ิมเติม 

3.3 คลิก  เพื่อพิมพใ์บสมัครเข้าศึกษา 
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รูปที่ 16 ตัวอย่างใบสมัครเข้าศึกษา 

3.4 คลิก เพื่อพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 
รูปที่ 17 ตัวอย่างบัตรประจ าตัวผู้สมัคร 

4. ออกจากระบบ 
เสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว ให้คลิกเมนู “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานระบบแทนตัวท่าน


